Wewnątrzszkolne zasady oceniania klas I-III.
System oceniania na I etapie edukacyjnym
1. W klasach I – III oceny bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe z
wyjątkiem religii. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat
wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno
procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. Ocenianie ma na celu:
1)poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
2)pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
3)motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i
specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
– wychowawczej.
2. Nauczyciel informuje ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co
zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić.
3. Półroczną i roczną ocenę opisową z zajęć edukacyjnych i z zachowania nauczyciel
sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac ucznia, wypowiedzi. Wpisy do dziennika
lekcyjnego zawierają informacje dotyczące:
1)rozwoju intelektualnego, osiągnięć w zakresie edukacji polonistycznej,
matematycznej i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym
uwzględnieniem: czytania (tempo, technika, rozumienie), pisania (tempo,
technika, poprawność),
mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku,
umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników
przyrody;
2)rozwoju społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie
oraz zachowań wobec wytworów kultury;
3)rozwoju fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody
i zdrowiem człowieka (postawa ciała, sprawność i zdrowie).
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życiem

4) rozwoju artystycznego
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki w szczególności
bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także
systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych
przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

4. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców, będzie
opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem.
5. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.
6. Roczną proponowaną ocenę opisową otrzymują rodzice/prawni opiekunowie w formie
pisemnej na dwa tygodnie przed ustaloną klasyfikacją.
7. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie odpowiedniego
znaczka – pieczątki, określającego poziom opanowania danej umiejętności i
zaangażowania ucznia. Są to pieczątki zawierające ilustracje słoneczka i chmur z różnymi
podpisami. Pieczątki używane będą w zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych
(karty pracy, sprawdziany, testy). Skróty nazw stosuje się do wpisu ocen w dzienniku. Są
to pieczątki o następujących nazwach:
Wspaniale

W

robi bardzo duże postępy, osiąga doskonałe wyniki

Bardzo dobrze

BD

osiąga bardzo dobre wyniki

Ładnie

Ł

osiąga dobre wyniki

Postaraj się

PS

osiąga wyniki wystarczające

Pomyśl

P

osiąga wyniki słabe, niewystarczające

Pracuj więcej

PW

osiąga wyniki poniżej wymagań

8. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy
z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz za
pośrednictwem dziennika elektronicznego.
9. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo
wyższej.
10.
W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy
klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po
zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. O niepromowaniu ucznia wychowawca
powiadamia 30 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
11.

Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
1) Oceny z zajęć edukacyjnych.;
2) Promocję do klasy programowo wyższej.
12. Do sformułowania opisu osiągnięć ( postępów) w ciągu roku szkolnego służą między
innymi, pisemne prace kontrolne, które obejmują zadania sprawdzające opanowanie
poszczególnych umiejętności.

1) sprawdziany ( trwają od 30-40 minut), które muszą być zapowiedziane z
tygodniowym wyprzedzeniem, nauczyciel musi je sprawdzić i oddać w ciągu
tygodnia. W ciągu tygodnia mogą być tylko dwie tego rodzaju prace. Uczniowie
otrzymują prace kontrolne do domu. Następnego dnia przynoszą je z podpisem
rodzica.;
2) Nauczyciel jest zobowiązany do gromadzenia prac kontrolnych uczniów. Nauczyciel
w swoim ocenianiu powinien uwzględnić zalecenia poradni psychologicznopedagogicznej. Nauczyciel w zależności od jego inwencji twórczej może w ocenianiu
wewnątrz klasowym wprowadzić medale, żetony, szablony, punkty lub inne formy
oceny cząstkowej.
3) Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie

później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po
czasowej nieobecności.
13. W ocenianiu obowiązują zasady:
zasada jawności
zasada jawności kryteriów
zasada różnorodności
zasada różnicowania wymagań
zasada otwartości
13. Oceny ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych można poprawić. Poprawa
jest dobrowolna, odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela, na zasadach
określonych w przedmiotowych zasadach oceniania.
1)
2)
3)
4)
5)

14. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania
sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.
15.W sprawdzianach obowiązuje następująca procentowa skala ocen:
Skala w %
0 - 29
30 - 49
50 - 69
70 – 85
86 – 96
97 - 100

Ocena
Pracuj więcej
Pomyśl
Postaraj się
Ładnie
Bardzo dobrze
Wspaniale
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